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Pakeitimas 2
Isabel García Muñoz
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas
2019/2060(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pažymi, kad 2018 m. taikant 
oficialią procedūrą (Tarnybos nuostatų 24 
straipsnis ir Komiteto sprendimo dėl 
priekabiavimo prevencijos 12 straipsnio 
1 dalis) pranešta apie vieną įtariamo 
priekabiavimo atvejį; primena, kad 
administracinis tyrimas baigtas ir 
priekabiavimo veiksmais kaltinamam 
asmeniui skirta drausminė nuobauda; 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. pateikus 
septynis pranešimus apie pažeidimus 
pranešta apie kitus tris įtariamus 
priekabiavimo atvejus, kurie tam tikra 
prasme buvo tarpusavyje susiję; atkreipia 
dėmesį į tai, kad buvo pradėti du 
administraciniai tyrimai ir 2019 m. sausio 
mėn. šie atvejai perduoti tirti OLAF;

3. pažymi, kad 2018 m. taikant 
oficialią procedūrą (Tarnybos nuostatų 24 
straipsnis ir Komiteto sprendimo dėl 
priekabiavimo prevencijos 12 straipsnio 
1 dalis) pranešta apie vieną įtariamo 
priekabiavimo atvejį; primena, kad 
administracinis tyrimas baigtas ir 
priekabiavimo veiksmais kaltinamam 
asmeniui skirta minimali drausminė 
nuobauda, nors dar neišnaudotos visos 
apeliacijos galimybės; atkreipia dėmesį į 
tai, kad 2018 m. pateikus septynis 
pranešimus apie pažeidimus pranešta apie 
kitus tris įtariamus priekabiavimo atvejus, 
kurie tam tikra prasme buvo tarpusavyje 
susiję; atkreipia dėmesį į tai, kad buvo 
pradėti du administraciniai tyrimai ir 
2019 m. sausio mėn. šie atvejai perduoti 
tirti OLAF;
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Pranešimas A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas
2019/2060(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. atkreipia dėmesį į visas priemones, 
kurių imtasi siekiant stiprinti kovos su 
priekabiavimu politikos veiksmingumą, 
pavyzdžiui, mokymus konkrečiomis 
temomis, konfidencialių patarėjų 
tinklaveiką ir reguliarią išorės konsultanto 
vykdomą priežiūrą; pažymi, kad 
persvarstomas dabar galiojantis sprendimas 
dėl priekabiavimo, siekiant užtikrinti 
geresnę sąveiką su kitomis atitinkamomis 
taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl informavimo 
apie pažeidimus; atkreipia dėmesį į etikos 
ir sąžiningumo kursus, kurie privalomi 
visiems darbuotojams ir apima elgesio 
darbo vietoje standartus, įskaitant žinias 
apie tai, kas yra priekabiavimas ir kaip 
elgtis priekabiavimo atveju; labai 
apgailestauja, kad visomis šiomis 
priemonėmis nepavyko išvengti atitinkamų 
priekabiavimo atvejų ir apsaugoti aukų; 
primena Komitetui, kad iniciatyvi, tikra ir 
skubi aukų ir pranešėjų apie pažeidimus 
apsauga (įskaitant apsaugą nuo grasinimų, 
šantažo ir mėginimų papirkti) turi būti 
vienas iš pagrindinių šių priemonių 
prioritetų; ragina Komitetą stiprinti ir 
gerinti priemones, kurių buvo imtasi iki 
šiol, visų pirma veiksmingai apsaugoti 
aukas; prašo Komiteto apie tai informuoti 
Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą;

32. atkreipia dėmesį į visas priemones, 
kurių imtasi siekiant stiprinti kovos su 
priekabiavimu politikos veiksmingumą, 
pavyzdžiui, mokymus konkrečiomis 
temomis, konfidencialių patarėjų 
tinklaveiką ir reguliarią išorės konsultanto 
vykdomą priežiūrą; pažymi, kad 
persvarstomas dabar galiojantis sprendimas 
dėl priekabiavimo, siekiant užtikrinti 
geresnę sąveiką su kitomis atitinkamomis 
taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl informavimo 
apie pažeidimus; atkreipia dėmesį į etikos 
ir sąžiningumo kursus, kurie privalomi 
visiems darbuotojams ir apima elgesio 
darbo vietoje standartus, įskaitant žinias 
apie tai, kas yra priekabiavimas ir kaip 
elgtis priekabiavimo atveju; labai 
apgailestauja, kad visomis šiomis 
priemonėmis nepavyko išvengti atitinkamų 
priekabiavimo atvejų ir apsaugoti aukų; 
primena Komitetui, kad iniciatyvi, tikra ir 
skubi visų aukų ir pranešėjų apie 
pažeidimus apsauga (įskaitant apsaugą nuo 
grasinimų, šantažo ir mėginimų papirkti) 
turi būti vienas iš pagrindinių šių 
priemonių prioritetų; ragina Komitetą 
stiprinti ir gerinti priemones, kurių buvo 
imtasi iki šiol, visų pirma veiksmingai 
apsaugoti visas aukas; prašo Komiteto apie 
tai informuoti Parlamento Biudžeto 
kontrolės komitetą;
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Isabel García Muñoz
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Pranešimas A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas
2019/2060(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. labai apgailestauja dėl viešų 
įtarimų, kilusių dėl naujojo Komiteto 
generalinio sekretoriaus įdarbinimo 
procedūros; atkreipia dėmesį į generalinio 
sekretoriaus argumentus, pateiktus 
atsakymuose į Parlamento klausimus dėl 
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 
pabrėžia, kad svarbu griežtai užtikrinti 
visiškai skaidrų visų etapų be jokių išimčių 
vykdymą per visą procedūrą (paskelbimas, 
atranka, paskyrimas ir įdarbinimas), kaip 
nustatyta Komiteto darbo tvarkos 
taisyklėse ir Tarnybos nuostatuose, kad 
būtų išvengta bet kokio pavojaus ne tik 
Komiteto, bet ir visų Sąjungos institucijų 
reputacijai;

39. labai apgailestauja dėl viešų 
įtarimų, kilusių dėl naujojo Komiteto 
generalinio sekretoriaus įdarbinimo 
procedūros; atkreipia dėmesį į generalinio 
sekretoriaus argumentus, pateiktus 
atsakymuose į Parlamento klausimus dėl 
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 
pabrėžia, kad svarbu griežtai užtikrinti 
visiškai skaidrų visų etapų be jokių išimčių 
vykdymą per visą procedūrą (paskelbimas, 
atranka, paskyrimas ir įdarbinimas), kaip 
nustatyta Komiteto darbo tvarkos 
taisyklėse ir Tarnybos nuostatuose, kad jų 
būtų laikomasi ir kad būtų išvengta bet 
kokio pavojaus ne tik Komiteto, bet ir visų 
Sąjungos institucijų reputacijai;
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Pranešimas A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas
2019/2060(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. palankiai vertina tai, kad kasmet 
sutaupoma 11,8 mln. EUR infrastruktūros 
srityje ir 0,72 mln. EUR nuomos, techninės 
priežiūros, vartojimo reikmenų ir personalo 
srityse, nes šiose srityse abu komitetai 
dalijasi ištekliais; taip pat palankiai vertina 
tai, kad dėl šių dviejų komitetų 
bendradarbiavimo abu komitetai kasmet 
sutaupo apie 5 mln. EUR IT biudžeto lėšų; 
pažymi, kad vienas aiškios sąveikos 
bendradarbiaujant su Parlamentu 
pavyzdys yra tai, kad komitetai naudojasi 
Europos Parlamento tyrimų tarnybos 
paslaugomis (šiuo tikslu 36 Komiteto 
etatai perkelti į Europos Parlamento 
tyrimų tarnybą) – dėl to sutaupoma 3,3 
mln. EUR personalo išlaidų (2016 m. 
atlyginimų lygis);

50. palankiai vertina tai, kad kasmet 
sutaupoma 11,8 mln. EUR infrastruktūros 
srityje ir 0,72 mln. EUR nuomos, techninės 
priežiūros, vartojimo reikmenų ir personalo 
srityse, nes šiose srityse abu komitetai 
dalijasi ištekliais; taip pat palankiai vertina 
tai, kad dėl šių dviejų komitetų 
bendradarbiavimo abu komitetai kasmet 
sutaupo apie 5 mln. EUR IT biudžeto lėšų;
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Pranešimas A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas
2019/2060(DEC)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
66 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

66. atkreipia dėmesį į Komiteto norą 
pagerinti savo darbo metodus pakeičiant 
sistemą, pagal kurią reikalaujama, kad 
Komiteto narių dalyvavimas posėdžiuose 
būtų patvirtintas vienu parašu, sistema, 
pagal kurią reikia pasirašyti du kartus: 
pirmą kartą – posėdžio pradžioje, antrą 
kartą – posėdžio pabaigoje; pažymi, kad 
Komitetas toliau nagrinės Parlamento ir 
kitų Sąjungos institucijų ir įstaigų praktiką 
ir patirtį, susijusią su dalyvavimo 
registravimu, ir taikys geriausią praktiką; 
prašo Komiteto informuoti apie bet kokius 
pasiekimus kitoje savo metinės veiklos 
ataskaitoje;

66. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Komitetas neketina keisti sistemos, pagal 
kurią reikalaujama, kad Komiteto narių 
dalyvavimas posėdžiuose būtų patvirtintas 
vienu parašu, sistema, pagal kurią reikia 
pasirašyti du kartus: pirmą kartą – posėdžio 
pradžioje, antrą kartą – posėdžio pabaigoje; 
prašo Komiteto toliau nagrinėti 
Parlamento ir kitų Sąjungos institucijų ir 
įstaigų praktiką ir patirtį, susijusią su 
dalyvavimo registravimu, ir taikyti 
geriausią praktiką, kad būtų patobulinti jo 
darbo metodai; prašo Komiteto informuoti 
apie bet kokius pasiekimus kitoje savo 
metinės veiklos ataskaitoje;
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